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Thema 

 

Dit jaar staat ons kamp volledig in het teken van het 

West-Vlaamse platteland. De rustige omgeving, waar je 

‘s ochtends vroeg wakker word van kraaiende hanen.  

 

Hopelijk zien wij jullie allemaal op kamp, want het 

beloofd weer een fantastische week te worden. 
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Verblijf en locatie 

 

Dit jaar slapen we in Chiro Smeraldy in Boortmeerbeek. 

Boortmeerbeek is een gemeente van de Belgische 

provincie Vlaams-Brabant.  

 

Het adres kan je hieronder 

terugvinden. Stuur dus 

gerust een kaartje naar 

jullie kapoen of naar de 

leiding.   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Chiro Smeraldy 

 

Naam van zoon en ban 

 

Schoubroekstraat 21 

 

3190 Boortmeerbeek 

 

België 
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Bagage 
 

Natuurlijk kunnen we niet op kamp vertrekken 

zonder bagage. Het is dus erg belangrijk dat je niets 

vergeet. Hieronder kan je al enkele afspraken vinden 

omtrent de bagage:  

 

● We verzamelen alle bagage reeds op vrijdagavond 

30 juli 2021 tussen 18u30 en 20u, dit aan het KSA 

lokaal in het Zeebos. Het zou heel erg druk kunnen 

zijn dus verzoeken we om de auto’s op de parking van 

Corsendonk te parkeren 

  

● Gelieve alle bagage duidelijk te voorzien van de naam 

EN de ban waartoe uw zoon behoord. (kabouters – 

pagadders – jongknapen) 

 

● Vanaf dit jaar vragen we ook om een pot choco of 

pot confituur mee te nemen. Hieronder vind je 

welke ban, wat moet meenemen. 

◦ Choco:  PAG en JKN 

◦ Confituur:  KAB  
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Wat meenemen?  

 

1. Slaapgerief  

  
  Slaapzak                         

  Veldbed* (of matras)  

  Pyjama                           

  Teddybeer  

  Eventueel kussen 

(+kussenovertrek) 
(* liefst makkelijk te installeren, wij kunnen niet/hebben niet de tijd om 

elk veldbed zelf opzetten.) 

  

2. Toiletgerief  
  
  Washandjes (Wegwerp washandjes zijn 

 handig!)                        

  Handdoeken  

  Tandenborstel, tandpasta en spoelbeker  

  Zeep en Shampoo  

  Kam  

  Muggenspray 

                                
 

3. Kledij  

  
  Uniform + sjaaltje (aan bij vertrek met naam erop!)  

  Sportieve kledij 

  Voldoende T-shirts  

  Voldoende korte broeken   
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  Eventueel lange broeken voor in het bos  

  Dikke trui  

  Ondergoed (voor elke dag 1 + reserve)  
  Sokken  
  Pantoffels  

  Stevige ‘sportschoenen’  

  Zwemgerief:  Zwembroek, Handdoek,  

 Badmuts en Duikbril  

  Stevige wandelschoenen en/of laarzen  

  Regenjas  

  Themakledij:  

 

Om ons zo goed mogelijk in te leven in het 

thema, kan er wat thema kledij te voorzien. Dit 

is natuurlijk niet verplicht! 

Dit kan van alles zijn: een overal, een pet, een 

geruit hemd, …  

 

Natuurlijk moet 

je niet speciaal 

kledij gaan 

kopen: wees 

creatief, vraag 

het aan vrienden 

en help elkaar.    
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4. Allerlei  

  

 2 keukenhanddoeken met naam erop 

  een pot choco of confituur (zie pagina 6) 

  Gamel en bestek (met naam) 

  Kommetje (liefst stevig plastic)   

  Drinkbus en drinkbeker 

  Klein stevig rugzakje  

  Zakje voor vuile was  

  Pet, zonnecrème en zonnebril !!!! 

  Lunchpakket bij vertrek   

  Eventueel strips, kaarten en spelletjes  

  Muggenmelk, bandje, spray / tekenmelk  

  Enveloppen met adres en postzegels om een  

 brief te sturen  

  Eventueel zakgeld*  

  Goed humeur  

  Klein stevig rugzakje  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wat kan je doen met zakgeld op kamp? Zeer weinig. Bovendien 

loop je dan nog eens de kans om het te verliezen. 

Laat dus zeker geen grote bedragen in de portemonnee van je zoon 

zitten. De ervaring leert ons dat je met een 5-tal euro toekomt...   
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5. Afgeven aan leiding bij vertrek 

 

  Medische fiche 

  Eventuele medicatie met instructies 

  Eventueel Buzzy-pas 

  Kids-id / identiteitskaart 

 

6. Wat neem je zeker NIET mee? 

 

X Haatgevoelens 

X Alcohol / Drugs 

X Je huisdier (tenzij het een koe is) 

X Elektronische apparatuur  

X Je vriendinnetje 

X Kortom: Dingen die je niet  

 nodig hebt op kamp   

 

7. Corona regels 

Als uw kind meegaat op kamp is het van belang dat hij 

niet ziek is of geen symptomen heeft 5 dagen voor het 

kamp. Er is dan een te groot risico op besmetting van de 

medeleden. Voor jongeren uit een risicogroep Bv. met 

Chronische aandoening zoals Astma kun je meegaan als 

de aandoening onder controle is met medicatie, die dan 

zeker mee moet op kamp. 

Als risicogroep kun je deelnemen als en alleen als je een 

doktersattest hebt waarin de dokter zegt dat deelname 

aan het kamp toegestaan is. 
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Algemene afspraken 

 

 

Voor een goede gang van zaken moeten we natuurlijk 

enkele afspraken maken:  

 

⮚ Mama’s en Papa’s die hun zoontje missen, hoe 

verschrikkelijk ook, zien wij liever niet op bezoek 

komen. Ook al ben je ‘toevallig’ in de buurt. 

 

⮚ Er wordt geen snoepgoed meegenomen op het 

kamp. Onze kokjes zullen ervoor zorgen dat wij geen 

honger zullen hebben! Wanneer wij er toch vinden, 

zullen deze vernietigd worden!  

 

⮚ In noodgevallen zijn wij te bereiken op het 

noodnummer: 0492 86 64 59 

 

Mocht het zijn dat je niet rechtstreeks contact 

hebt, spreek dan iets in op de voicemail. We bellen u 

dan zo spoedig mogelijk terug.  
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Praktische informatie  

 

De pagadders en jongknapen gaan op kamp van 3 tot en met 10 

augustus 2021. De kabouters gaan op kamp van 5 tot en met 10 

augustus 2021. Hieronder kan je lezen hoe we hiervoor 

afspreken: 

  

1. Vertrek  

  

⮚ De Pagadders en Jongknapen spreken af op dinsdag 

3/08/2021 om 08u20* aan het station van Blankenberge.  

 

⮚ De kabouters spreken af op donderdag 5/08/2021 om 

08u20*  

aan het station van Blankenberge. 

 

LET OP! : Vergeet niet de eerder vermelde zaken af te geven 

aan de leiding.  

LET OP 2! : Vergeet niet dat de bagage reeds op 30 juli in het 

lokaal wordt verwacht. 

LET OP 3! : Neem een lunchpakket mee! :) 

 

2. Terugkeer 

 

⮚ Op dinsdag 10 augustus verwachten wij (alle bannen) om 

rond 15:00* terug in het station van Blankenberge te zijn. 

Gelieve op het einde van het perron te wachten, zodat we het 

overzicht niet verliezen.  

 

⮚ 's Avonds kan de bagage vanaf 18u30 afgehaald worden 

aan het lokaal in het zeebos. Gelieve opnieuw niet met de auto 

op te rijden om dezelfde redenen zoals bij de bagage 

inzameling. Waarvoor dank!  

 
*dit kan nog wijzigen, check onze sociale media @ksablg 
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De inschrijving 

 

De kostprijs bedraagt: 

● Voor de pagadders en jongknapen 145 euro.   

● Voor de kabouters 135 euro. 

Deze prijzen zijn dit jaar hoger door de coronaregels 

die we moeten volgen op kamp. 

 

Gelieve het correcte bedrag over te storten op 

onderstaand rekeningnummer (met als bijkomende 

informatie de naam + voornaam + de ban van uw kind) 

tegen ten laatste 15 juli. De inschrijving is pas voltooid 

bij het ontvangen van de betaling.  

 

● Rekeningnummer: BE37 0682 0766 7428  

 

   Dit jaar zetten we ook een solidariteitsfonds op. 

Dit wil zeggen dat wij willen helpen met mensen die 

financiële moeilijkheden hebben, maar toch mee willen 

op kampen. Daarom kunnen jullie bij het inschrijven van 

uw zoon een extra bijdrage geven. Deze bijdrage is 

volledig vrijblijvend. 

 

Indien u zelf beroep wil doen op dit fonds, kan u een 

mailtje sturen naar solidariteit.ksablg@gmail.com. 
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Extra Informatie 

 

Heb je nog opmerkingen of vragen? Aarzel dan niet om 

contact op te nemen met leider Timon (0468 21 93 64) 

of leider Lennert (0492 86 64 59) of mail naar 

kampleider.ksablg@gmail.com 

 
Wat zou een kamp zijn zonder een kookteam! Ons super 

fantastisch kookteam is al volop bezig met de 

voorbereidingen voor ons kamp. Deze zomer zullen we weer 

kunnen genieten van culinair hoogstaande maaltijden!        

 

Mocht het zijn dat er bepaalde voedingswaren 

voor uw kind een allergie teweegbrengen, laat het 

ons dan weten op kampleider.ksablg@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:kampleider.ksablg@gmail.com
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Tips and tricks 

 

⮚  Probeer op alles je naam te zetten, zo heb je nu 

eenmaal veel minder kans dat er iets in een verkeerde 

valies terechtkomt. Er zijn namelijk meerdere KSA pulls, 

hemden,  

 

⮚  Neem kousen met een tekeningetje! Zo kan je weten 

welke kous de jouwe is ☺ 

 

⮚  Wegwerp washandjes zijn uitermate handig. Eénmalig 

gebruik en daarna in de vuilnisbak. Zo volgt er geen 

ellenlange zoektocht naar de eigenaar van het roze 

washandje… 

 

⮚ Steek alle kledij per dag in een zakje. Dit maakt het 

gemakkelijker om iedere dag verse kleren aan te doen. Je 

kan er dan ook nog iets op schrijven of een persoonlijk 

blaadje met lieve woordjes van het thuisfront. 

 

⮚ Tip der Tips: Hoe meer naamgetekend gerief,  

hoe minder verloren voorwerpen. ☺ 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een enveloppe met postzegel en 

 met reeds ingevuld adres hebben  

statistisch gezien het meeste kans om met  

de postduif het thuisfront te bereiken  
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Spelletjessss!!! 
 

Als eerste moet je het kruiswoordraadsel invullen. Veel 

Succes !!! 
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Kunnen jullie alle verstopte woorden vinden? 
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Als laatste hebben we nog een kleurplaat voor de kunstenaars onder ons 
!!!  
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Notities: 
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Tot slot 

 

Gedurende het kamp, zijn we ten alle tijde bereikbaar 

op het nummer 0492 86 64 59 of 0468 21 93 64 of 

0468 32 38 39  Indien we niet meteen opnemen, 

vragen we vriendelijk om een bericht in te spreken. 

 

 

 

 

 

 

Hou zeker onze sociale media in de gaten voor 

verdere activiteiten, zoals de startactiviteit, 

Uitkerke Kermesse, TKSA, … 
 

Vergeet ook zeker niet onze facebookpagina te liken en de 

instagrampagina te volgen. Zo blijf je op de hoogte van alle 

nieuwtjes en krijg je als eerste foto's te zien! :) 
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#ksa_scarphoutstede #KSABLG www.ksablg.be

e 

Hopelijk  tot op  
kamp !!!! 


